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 بسم هللا الرمحن الرحيم

ُمقدمة
وعلى آله وصحبه  ،أشرف األنبياء واملرسلني علىوالصالة والسالم  ،احلمد هلل رب العاملني 1*

 كثريًا إىل يوم الدين، أما بعد:   وسلم تسليًما

 جتماًعا مبارًكااهذا االجتماع  أن جيعل -عز وجل-كم أيها اإلخوة الكرام، وأسأل هللا يحيأ  
مث أشكر  .املشاركة يف مثل هذه اللقاءات على وعلى حرصكم وأشكركم على حضوركم ،انفًعا

هم وحرصهم على إقامة مثل على ح سن ترتيبهم وتنسيق ؛اإلخوة القائمني على جامع الَعقيل
د ويف عوأعتذر إليهم أيًضا من جهة أنَّنا قد أتعبناهم يف تغيري املو  ،هذه الدورات املباركة النَّافعة

 .البحث عن مواعيد بديلة

َوٌن هلا ) -عز وجل إبذن هللا-فيما يتعلق بدورتنا الليلة  البناءُالفكريُأ س س ه ُكما هو م َعن ْ
كان سواء   ،مما هو م الَحٌظ يف وقتنا املعاصر أن هناك اهتماًما كبريًا ابلقضااي الفكرية ؛(وقوانين ه
ستوى دول اخلليج أو حىت على مستوى دول العامل العريب، فالعامل العريب اآلن بل العامل على م

 دة:باٌت متعدّ  اإلسالمي ظاهٌر جًدا االهتمام فيه ابلقضااي الفكرية، وهذا االهتمام له م سبّ  

ُكبريُهوُاحلركاتُوالت َحز ابتُوالتياراتُاملؤث ُُِبُاألول:ُأنُ م سب ُِ ال رُيفُالواقعُبشكٍل
ُالفكريةُأكثرُمنُغريها.

                                                           
 https://goo.gl/iLUsf3:ُاحملاضرةُيوتيوب1ُ

https://goo.gl/iLUsf3
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وأما اآلن فاملؤثر بشكٍل أكرب هو  رق الَعَقد يَّة،في املاضي كانت التيارات املؤثرة هي الف  ف
ٌل من الف َرق  العقدية إىل ٌر وحتو  وتغي    -التعبري صحَّ  إنْ -نزايح االفكرية، فهناك  التيارات واملذاهب

 املذاهب الفكرية من جهة التأثري واحل راك املوجود يف الواقع.

ُسببُالثاين:ُطبيعةُالواقع.مُ  ال

ق بطبيعة ق يف العادة ابلعقيدة وال ابلفقه، وإمنا تتعلَّ ا يطرح أسئلًة جديدة، ال تتعلَّ دَ فالواقع غَ 
اهتا وتطوراهتا هي األسئلة قواألسئلة املتعلقة بطبيعة احلياة وبطبيعة تعل   راهتا،احلياة وبطبيعة تطو  

 .بحثها املذاهب الفكرية وليس املذاهب العقديةتاليت 

 فهذان السببان مها من أقوى األسباب اليت أدَّت إىل ظاهرة االهتمام ابلقضااي الفكرية.

وكان عنواهنا كما هو ظاهر  ،فيها هذه اليت حنن دورتنا ااي الفكريةضومن مظاهر االهتمام ابلق
 .)البناء الفكري أ س سه وقوانينه( :لديكم

عن ؟ هل ن عاجله وضوع، كيف ن عا ج البناء الفكريوقد احرتت كثريًا يف طريقة م عاجلة هذا امل
ث عن ظاهرة الفكر اإلسالمي د  طريق البناء الفكري من حيث هو؟ أم نعاجله عن طريق التَّحَ 

فنحن يف احلقيقة نبين الفكر اإلسالمي، وإذا حتدثنا  ألننا إذا أردان أن نبين فكرًا ؟به ما يتعلقو 
فنحن نتحدث يف احلقيقة عن البناء الفكري الذي ن ريده، فهناك تداخل  الميعن الفكر اإلس
 بني البناء الفكري والفكر اإلسالمي، فالفكر اإلسالمي هو البناء الفكري ؛بني املوضوعني

 .والبناء الفكري هو الذي حيقق الفكر اإلسالمي الذي نريده ونرغب فيه ،الذي ن ريده
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عن البناء الفكري يف  -ذن هللا عز وجلإب-فاخرتت طريقة جتمع بني األمرين، فسنتحدث 
 .ث عن الفكر اإلسالمياللقاء الثاين سنتحدَّ يف اللقاء األول، و 

 مسألة، وأما الفكر اإلسالمي 19يف  -هللا عز وجلإبذن -ث فيها قضية البناء الفكري سنتحدَّ 
 سنتحدث يتمسألة، فيكون جمموع املسائل ال 12يف  -عز وجل إبذن هللا-فسنتحدث فيه 

 سسه وجماالته.ق ابلفكر وقوانينه وأ  مسألة تتعلَّ  31يف هذه الدورات  افيه
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ُاحملورُاألول:ُالبناءُالفكري
 

 -إبذن هللا-اليت سنناقشها مسألة، وهذه املسائل يف تسع عشرة وقد ذكران أننا سنتحدث 
قود كثريًا، وبناًء عليه فصيالت والن  والتَّ  م ناقشات ًقا، وسنحرص على الدق َّ سيكون الكالم فيها م  
 ؛امل  شتغل ابلقضااي الفكرية وليس املهتم واملتابع للقضااي الفكرية هو فاملخاَطب هبذه الدورة

ا ابع رمبا جيد كثريًا من التفاصيل املطروحة يف هذا اللقاء قد ال تفيده كثريًا، وأمَّ فاملهتم واملت
 ويريد أن يكون عامل ًا يف اجملال ،صًصا يف اجملال الفكريختاملشتغل الذي يريد أن يكون م

 .-إبذن هللا عز وجل-الفكري، فهذه التفاصيل ستكون م ناسبة له 

 

ُاألول:ُرفيماُيتعلقُابحملُو

 ُاملسألةُاألوىل:ُمفهومُالفكر
راتنا عن البناء الفكري حىت نضبط تصوراان عن الفكر كما تعلمون ال ميكن أن نضبط تصو  

واليت ت ذكر  له األخرى املشاهبة وبني املصطلحات ق بصورة واضحة بني الفكروحىت نفرّ  ذاته،
 معه عادًة.

 ، كما يقول ابن فارس.العقلُيفُالشيءُوإعمالهُفيهُكالفكرُيفُاللغة:ُهوُحتري
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أو يف  طبية سواء كانت يف قضية شرعية أو يف قضية كونية أو يف قضية ،فأي حتريك أبي قضية
 قضية اقتصادية، أي حتريك للعقل يف هذه القضية ي سمى يف لغة العرب فكرًا وتَ َفك رًا.

ألن كلمة  ؛صطالح العلماء املتقدمنياصطالح هنا ونقصد ابال :صطالحالفكرُيفُاال
صطالح عند العلماء مستعملة لديهم بكثرة، خالصة تعريف الفكر يف اال (التفكر)و (الفكر)

 .هنُيفُأمورُمعلومةُللخروجُمنُخالهلاُإىلُالعلمُأبموٍرُاجملهولةهوُإعمالُالذُ املتقدمني: 
معلومة حاصلة  فمن أتمل يف أمورٍ  ،والتفكر ظر والتأّملمني لفظ النَّ وي رادفه عند العلماء املتقدّ  

 لديه ليخرج هبا بنتيجة جمهولة لديه فهذا ي سمى فكرًا وتفكرًا وأتماًل ونظرًا.

ا ي راد  -ويف دورتنا هذه-صطالح املعاصر ولكن مفهوم الفكر يف اال ال ي راد به هذا املعىن، وإمنَّ
 موضوعاته. يف طبيعته ويف ر خمصوصٌ به نوٌع من التفك  

حىت قال  ،املعاصرين كثريًا يف حتديد املراد ابلفكر يف عصران احلاضروقد اختلفت عبارات 
 ر.ٌر وم تعذّ  بعضهم: إن تعريف الفكر َعس  

مث بعد ذلك  ،ما فيها من خلل دة ونناقشها ونبنيّ  سنذكر تعريفات متعدّ   -يف هذا اللقاء-وحنن 
 لدورة.يف هذه ا امعتمدً  الذي نراه صحيًحا والذي سيكون إىل التعريف صخنل  

املذكرة اليت بني يديكم حرصت فيها على ثالثة  وابملناسبة، وهو بني يديكم-التعريف األول 
حرصت على املوضوعات األساسية أو املسائل  ؛أشياء حىت يسهل التحرك يف إلقاء العناصر

قول اليت ن ق َلت عن عدد من العلماء، وعلى التعريفات اليت مسألة، وعلى الن   31اليت هي 
 .-موجودة بني أيديكم يف املذكرة ناَقش، وكل التعريفات اليت سأذكرها اآلنست  
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وهو من علماء العراق املهتمني كثريًا ابلقضااي الفكرية:  ،يقول طه جابر العلواين :التعريف األول
 أو ذهًنا، أكان قلًبا أو روًحا ، سواءً اإلنسانيف  د قوة العاقلة املفكرةسٌم لعملية ترد  االفكر "

أو الن َسب   أو الوصول إىل األحكام ،من األمور املعلومة لطلب املعاين اجملهولة ،ابلنظر والَتَدب ر
 .[املعاصرة األزمة الفكرية] ، وهذا التعريف ذكره يف كتابه"بني األشياء

يف وقتنا املعاصر ليست هي طبيعة الفكر  ألن طبيعة الفكر ؛جًدا يف نظري قاصرٌ  هذا التعريف
مني، وهذا التعريف مل يذكر خصائص الفكر يف وقتنا املعاصر، إمنا ذكر العلماء املتقدّ  عند 

 يف طريقة يف موضوعاته وعامٌ  وهو عامٌ  .عند العلماء املتقدمني الذي هو موجود التعريف
وأيًضا خاص  -كما سيأيت- يف موضوعاته ه يف عصران خاص  عنث تنفيذه، والفكر الذي نتحدَّ 

 ظر فيه وتنفيذه.يف طريقة النَّ 

هكذا  ث فيه يف وقتنا املعاصر ليس هو إعمال النظر يف املوضوعات اجملهولةفالفكر الذي نتحدَّ 
يف األمور املتعلقة ابحلياة، فال  -َحرَّرم   كما سيأيت التعريف ال-وإمنا هو إعمال النظر  ؛إبطالق

 ال غريها.ة، و األمور العقديَّ تدخل فيه تدخل فيها األمور الفقهية، وال 

العقل يف معرفته  الواقع ابحلواس، وإعمال   الفكر هو نقل  ": يقول أحد الباحثني: التعريف الثاين
 ."إلرادة احلقائق واستنباط الدقائق ؛ةقَ املسب َ  ابستخدام املعلومات -أي يف الواقع-

دّ   ؛وهذا التعريف ال خيتلف عن التعريف السابق عصران د خواص الفكر يف فهو تعريٌف مل حي 
ومل يذكر طريقة النظر والتأمل يف الفكر  ،احلاضر، فلم يذكر املوضوعات اليت يشتغل هبا الفكر

كانت   سواءً  ،اإلنسان يشتغل فيها يشمل كل القضااي اليت املعاصر، وإمنا جعله موضوًعا عاًما
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حنو ذلك، ة أو طبيَّ  أو كانت غويةلأو كانت  فقهيًة أو عقديًة أو غريها ،شرعية حمضة قضااي
 فهذا العموم يف املوضوعات ي فسد هذا التعريف وجيعله غري صاحل.

الفكر إعمال العقل "يف تعريف الفكر:  : يقول أيًضا بعض الباحثني املعاصرينالتعريف الثالث
 . "ومعرفة النتائج واملقدمات ات، وطبيعة العالقاتالذَّ  ه  يف إدراك ك نْ 

ه ن  عاًما، وإمنا جعله متعلًقا بك   ألنه مل جيعل موضوع الفكر ؛كبري ب إىل حدٍ قار  هذا التعريف م  
الواقع و الناس  وطبيعة العالقات بني حقيقتنا، حقيقة الواقع وما يتعلق به، يعين معرفة ،اتالذَّ 

 وحنو ذلك.

 .فكان تعريفه م قارابً  ،كرق جمال الف  أن ي قارب أو يضيّ   فحاول صاحب هذا التعريف

يف  نماذج اليت ع رّ َف هبا الفكر، وأكثر النماذج اليت ستجدوهنا مطروحةلق ابهذا فيما يتعلَّ 
حبيث يكون الفكر  ،فون الفكر بطريقة واسعة جًدايعرّ  هي من هذا القبيل، البحوث واملقاالت

 تلجًدا فال يكون علًما خاًصا، وهذا هو أحد األسباب اليت أدخ ملوضوعات كثرية شاماًل 
 لم الفكر ويف جمال الفكر.اإلشكاالت الكثرية يف ع

هوُإعمالُالعقلُيفُُالفكر :لتعريف الفكر هو أن ي قال اا ومناسبً التعريف الذي أراه صحيحً 
 .موادُخمصوصةُلصناعةُمفاهيمُوبرامجُحتققُاالنسجامُالواقعيُبنيُمكوانتُاحلياة

 :فهذا التعريف اشتمل على ثالثة قيود أساسية
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؛ فالفكر الذي سنتحدث عنه يف هذه الدورة يقوم بشكل كبري "إعمالُالعقل"القيد األول:  
 والتدبر وهو إعمال العقل والفكر.على التأمل والتفكر 

؛ واملراد هبا املصادر واألصول اليت يعتمد عليها املفكر يف "يفُموادُخمصوصة"القيد الثاين:  
كما سيأيت - املرجعيةه املواد ختتلف ابختالف ، وهذاعة وبناء أفكاره وصناعة مشاريعهصن
من صنع البشر أي تكون مواد  وقد تكون موادَّ  ،من الوحي اإلهلي قد تكون موادَّ  ،-معنا

 . -كما سيأيت التأكيد على ذلك-، فتختلف املواد ابختالف املرجعيات وضعية

؛ "لصناعةُمفاهيمُوبرامجُحتققُاالنسجامُالواقعيُبنيُمكوانتُاحلياة"القيد الثالث:  
ٌق وصة وهي املوضوعات اليت هلا تَعل  ق مبوضوعات خمصق أبي موضوع وإمنا يتعلَّ ال يتعلَّ فالفكر 

صناعتها وتوجيهها فهو ، فاملوضوع الذي يؤثر يف طبيعة احلياة و و هلا طريٌق مباشر بطبيعة احلياةأ
ق وف، فخاصية الفكر اجلوهرية هي التعلق  بصناعة احلياة وتكوين اجملتمعات على موضوع فكري

 .دةرؤية حمدَّ 

ملرجعية على ا م حياة خمصوصة بطريقة معينة بناءً على هذا التعريف يساعد على رس فالفكر بناءً 
 شرعية ختص   اال ي  َقد م  أحكامً  اعلى هذا التعريف أيضً  ءً بنا ، والفكرراليت يعتمد عليها املفكّ 

احلياة املناسبة لطبيعة اإلسالم إذا كنا رات ت  َعني  على رسم َم برامج وتصو  العبادات وإمنا ي  َقد ّ 
 .ث الفكر اإلسالمينتحدَّ 
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أن الفكر ليس هو مطلق التفكر ومطلق  :فخالصة ما نريد أن نصل إليه من هذا التعريف
ق بصناعة وطبيعة احلياة وصناعة وإمنا هو إعمال العقل يف املسائل اليت تتعلَّ  ؛إعمال العقل

 .اجملتمعات

ة ال ب دَّ أساسي التعريف والتوضيح يظهر أن الفكر يرتكز على ثالث خواصّ ومن خالل هذا 
 :منها يف حقيقة الفكر

وليس  ،امبعثرً  وليس عماًل  ،دةأنهُعملُيقومُعلىُأصولُكليةُحمدُ : اخلاصيةُاألوىل -
 وإمنا هو منظومة هلا أصول وهلا منطلقات. ،اجمردً  عماًل 

قُاالنسجامُبنيُمكوانتُق ُِابلقضاايُاحلياتيةُاليتُحتُ قُأنُالفكرُيتعلُ : اخلاصيةُالثانية -
ال يتعلق ابلقضااي الفقهية وال  ،ق ابلقضااي الشرعية احملضةفهو ال يتعلَّ  ؛احلياةُواجملتمع

وإمنا يتعلق  ،ابلفتاوى الفقهية يف مسائل الصالة والزكاة وغريها من األحكام ايتعلق أيضً 
وكيف حيددون  ؟جمتمعاهتم نونوّ  وكيف ي ك ؟كيف يرسم الناس حياهتم  ؛بقضااي احلياة

 فالفكر يتعلق هبذه األسئلة دون غريها. ،وحنو هذه األسئلة ؟عالقاهتم
عبارة فالفكر الذي نتحدث عنه  ؛امبعثرًُُوليسُعماًلُُطيُ أنهُعلٌمُترابُ : اخلاصيةُالثالثة -

 ،متكاملة هلا أصول ومنطلقات ونتائجكما أن الفقه منظومة ؛  عن منظومة متكاملة
أن  اوليس صحيحً  ،فكذلك الفكر منظومة متكاملة هلا أصول ومنطلقات ونتائج

ل ها  وإمنا هو علٌم  اإلنسانيتصور الناظر يف الفكر أنه جمرد معلومات وثقافة حي َصّ 
واللغة  ال خيتلف يف حقيقته عن علم الفقه والعقيدة وأصول الفقه علٌم ترابطيّ  ،تراكميّ 
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ع إىل أصول ومنطلقات ال خيتلف عن هذه العلوم من جهة طبيعته اليت تتفرَّ  ،وحنوه
 .وأفكار وآاثر

ل ها مل حي َّصْل الفكر ،للفكر هذه ثالث خواصّ  ومن مل يَق ف  عليها هو يف احلقيقة  ،فمن مل حي َصّ 
وكذلك إذا  ،وإمنا يقف على حقيقة الثقافة أو املعلومات الواسعة ،مل يقف على حقيقة الفكر

فإن مل  ،هذه اخلواص أو هذه الركائز الثالث ئفال ب دَّ أن ن  ْنش   اونبين فكرً  افكرً  ئأردان أن ن  ْنش  
 .وثقافًة ومعلوماٍت أو سَّ ها ما شئت اأنشأان كالمً  وإمنا افكرً  ئمل ن  ْنش  نحن ها فئن  ْنش  

 

 :عُإىلُفرعنيالفكرُيتفرُ ندرك أن  ع قلياًل م َوسَّ  م من هذا التوضيح التقدَّ  خالصة ما

  :ُكليُ الفرع األول  .ةنظرايتُوأفكار
 :برامجُعمليةُت طَب قُيفُالواقع والفرع الثاين. 

حنن إذا  ؛م برامجأن يكون الفكر تقدمي أفكار هكذا وأصول كلية وال نقدّ  اليس صحيحً  اإذً  
من  اوإمنا بَ نَ ْينا جزءً  اة ومل نقدم برامج عملية فنحن مل نَ ْْب  فكرً رات كليَّ ة وتصو  عامَّ  امنا أفكارً قدَّ 

مل  اة فنحن أيضً رات كليَّ منا برامج عملية للواقع ت طَبَّق يف الواقع ومل نَ ْبن ها على تصو  ولو قدَّ  ،الفكر
 .انَ ْْب  فكرً 

ت طَبَّق تلك  ،برامج عمليةو تصورات كلية  :فالبناء الفكري ال ب دَّ فيه من هذين األمرين
 .َيتالتصورات اليت ب ن
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وأن التعريفات السابقة  ،عريفات السابقة اليت ذكرانهاعلى هذا التعريف ندرك اآلن خطأ التَّ  بناءً 
ومل تذكر اخلواص احلقيقية املميزة  ،الفكر وإمنا َعرََّفْت الفكر أبمور مطلقة مل ت ظهر لنا خواصَّ 

واالضطراب يف القضااي  طمن اخلل اوهلذا نرى كثريً  ،غريه من اجملاالت األخرى عن للفكر
ل قضااي شرعية يف الفكر وهي ليست من الفكر ؛الفكرية وبعضها قضااي فكرية  ،بعضهم ي ْدخ 

ل ها بعض الناس يف القضااي الشرعية وهي ليست من القضااي الشرعية ، أقصد ليست من ي ْدخ 
وإمنا هي قضية  ،أي ليست قضية فقهية وليست قضية عقدية ؛املختصةالشرعية  القضااي 

اصة اليت ال جيوز ألحد له مسائله اخل ،وسيأيت مَعَنا أن الفكر علم من علوم الشريعة- ،فكرية
 .-، وال جيوز ألحد أن ي دخل فيها ما ليس منهاها منهأن خي ْرج

جو أن تكون هذه املسألة واضحة ألهنا أر  ،هذا فيما يتعلق ابملسألة األوىل وهي حقيقة الفكر
ننا نتحدث عن فكر مبعىًن خمصوص وليس عن أ ؛يف الدورة العمدة يف كل ما سيأيتستكون 

وإمنا عن فكر خمصوص أو نظر  ،الفكر املطروح يف الواقع الذي طرحه مجهور الباحثني واملفكرين
 ون احلياة وتركيب اجملتمع.ؤ خمصوص يتعلق بش
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 ُُعلمُالفكرُالثانية:ُتعريفاملسألة
علمُالفكر:ُهوُالعلمُالذيُ ،اآلن ايبدو أن علم الفكر أصبح واضحً  ؛على تعريفنا للفكر بناءً 

ويسعىُإىلُحتقيقُاالنسجامُالواقعيُبنيُُ،يبحثُيفُالتصورُالشاملُللحياةُواجملتمع
 هذا هو علم الفكر. ،مكوانتُاحلياة

وال يقدم  ،م معلومات مبعثرةوال يقدّ  ،م  ثقافة عامةد ّ على هذا التعريف ال ي ق فالفكر بناءً 
ويقدم برامج تسعى إىل حتقيق وإمنا هو يقدم نظرايت خمصوصة بقضااي اجملتمع،  ،نظرايت فقط

فخالصة ما يتعلق به الفكر أنه يسعى بشكل أساسي على معاجلة احلياة  ،هذه النظرايت
وحتقيق االنسجام بني مكوانهتا وأنظمتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية  ،ةية الواقعيَّ اإلنسان
 .وغريها

مثل  ،ة وجزئيةالفكر ليس قضااي كلية وإمنا هو قضااي كليَّ  خالصة ما يد ل  عليه هذا التعريف أنَّ 
ومثل العقيدة قضااي كلية وجزئية فكذلك علم الفكر قضااي كلية  ،الفقه قضااي كلية وجزئية

 .جزئيةو 

د حكم على ر أن الفكر ليس جمرَّ صو  ب على هذا التعريف وعلى هذا التَّ من أهم النتائج اليت ترتتَّ 
من املتابعني لقضااي الفكر  اواملشكل املنهجي أن كثريً  ،وأتسيس له ،الواقع وإمنا صناعة للواقع

ن يقدم برامج تصنع وال ي كلف نفسه أب ،ق بهد حكم على الواقع وما يتعلَّ يظن أن الفكر جمرَّ 
 .د مراقبني للواقعوهلذا أصبحنا جمرَّ  ،الواقع
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فهو داعية من الدعاة وم ْصل ٌح من  ،للواقع وإمنا هو ساٍع إىل تغيري الواقع اواملفكر ليس مراقبً 
 .د حاكم وإمنا هو م َغريّ  للواقعم ْصل ح ليس جمرَّ  والداعية وال ،م ْصل حني ال

هدفه األساسي صناعة للواقع ليس معناه إمنا هنتم ابحلكم على الواقع وامنا وإذا قلنا إن الفكر يف 
هو  فإذا قلنا أن اهلدف احملوري للفكر أو ل ع لم الفكر ،حنن نبحث يف حتديد اهلدف احملوري

 اإذً  ،ابلواقع وله أحكام عليه ام ل م   اإلنسانروط منها أن يكون فهذا اهلدف له ش صناعة الواقع،
 .بني الشروط وبني اهلدفن  َفرّ ق 

ليست مهمة الفكر احلكم على الواقع وإمنا صناعة  فقلت أذكر أن هذه املعلومة ألقيتها يف تويرت
وأين أنت من احلكم على  ،فجاءت انتقاضات كثرية قالوا ال ب دَّ من احلكم على الواقع ،الواقع

حنن ال نتحدث عن الشروط وإمنا  ا؛هؤالء فهموا هذا الكالم غلطً  ،الواقع ومتابعة الواقع!
 .واهلدف احملوري له شروط منها معرفة الواقع ،ث عن اهلدف احملورينتحدَّ 

قع وإمنا على الوا ار وعلم الفكر ليس حكمً املفكّ  هدف وهي أن افهذه النتيجة مهمة جدً 
 .صناعة للواقع وأتسيس له
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 ُعلمُالفكراملسألةُالثالثة:ُاملوقفُمنُمصطلحُالبناءُالفكريُأو 
 ،حني اْست عمل يف الفكر اإلسالمي قبل عقود من الزمان اقً هذا املصطلح مل يكن موف َّ بصراحة 

 عن حقيقة املضمون اليت ألنه ال يعرّب  ؟ولوال أنه مشتهٌر يف الساحة َلَما َصحَّ لنا استعماله؛ ملاذا
ْمَنهي يهتم ابلتأمل والفكر  ما دهذا جمرَّ  ، أنَّ )الفكر( لها هذا اللفظوص  فالرسالة اليت ي   ،ندرج ض 

 .على هذه الرسالة بناءً  تعريفات كثرية ع رّ فَ و  ،وإنتاج املعلومات عن طريق العقل

وإمّنا  ،ا يف الداللة على هذا األمرضً طلق يف أّول إطالقاته مل يكن متمحّ  واحلقيقة أنّه حني أ  
الذي هو لفظ -ري فظ الذي اخت  فكان اللَّ  ،ةحياتيَّ  نه من معانٍ طلق للداللة على ما يتضمَّ أ  

 ونستبدله أبلفاظ أخرى. ،فيجب علينا أن نتخّلص منه أبقرب وقت ممكن ،قغري موفَّ  -الفكر

ا حنن ا جديدً ئ علمً نش  ، ن  (علم احلياة): (الفكر) عن لفظ من البدائل اليت ميكن أن تكون بدياًل 
ن املضامني اليت يتضمنها مصطلح وهو يؤدي الرسالة أو يتضمَّ  ،ن نسّميه علم احلياةو املسلم
طرح هو نفس السؤال الذي ي   ؟يعين كيف نبين حياتنا اآلن بناء على األصول اإلسالمية ؛الفكر

ي بعلم احلياة لكان فلو س ّ   ،طرح يف اجملال الفكريأو نقول هو أهم سؤال ي   ،يف اجملال الفكري
 .ب بشكل كبري جداقار  ل أنّه اسم دقيق ولكّنه اسم م  قد ال نقو  ،ا مقارابً اسً 

 ،ق بدارسة الواقع وتقييمه وصناعتهابعتبار أنّه علم يتعلَّ  (،علم الواقع) :ى االسم الثاينأو يسمَّ 
 .فهو أيضا عنوان أو اسم مقارب أفضل من لفظ الفكر الذي له رسالة غري جيدة

ق أبمور احلضارة ونشأة اجملتمعات وأنظمتها ابعتبار أنّه يتعلَّ  ،(رعلم التحض  ) :االسم الثالث
 . عن علم الفكرا بدياًل فيصلح أن يكون اسً  ،والعالقة بني اجملتمعات
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واستعماله هبذه  ،خالصة ما أريد أن أصل إليه يف هذه املسألة أّن هذا االسم اسم غري دقيق
علم )ح أان أرجّ  ،منه ونبحث عن بديل مناسب صأن نتخلَّ  بدَّ  وال ،قالصورة استعمال غري موفَّ 

 (.علم التحّضر)أو  (علم الواقع)أو  ،أقوى البدائل (احلياة
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 ُمكو انتُعلمُالفكراملسألةُالرابعة:ُ
 .لم الواقع على االسم الذي خنتارهمكوانت علم الفكر أو علم احلياة أو ع

اص اليت ذكرانها، ميكن أن نقول أّن املوضوعات اليت على التعريف الذي ذكرانه واخلوَّ  بناءً 
 :موضوعات ةستّ  حتت علم الفكر كثرية جّدا أمّههاتدخل 

 ُوأقسامه: املوضوع األّول ُالوجود شهادة الغيب و اليعين انقسام الوجود إىل ؛ طبيعة
الوجود حمسوس والوجود غري احملسوس والوجود العقلي والوجود اخلارجي والوجود و 

يبين تصّورا للوجود  اإلنسانحبيث أّن  ،وغريها من أنواع الوجود ،والوجود املمتنعاملمكن 
 .على األصول اليت ينطلق منها بناءً 

 ُابلوجود: املوضوع الثاين ُوعالقتها ُاحلياة حياته يف  اإلنسانيعين كيف يبين  ؛طبيعة
 .د عالقاهتا وطبيعتها وما يتعلق هبا من مبادئ وقيموكيف حيدّ  ،األرض

 املوضوع الثالث :ُ ُُاإلنسانحقيقة ُومكوانته ُاحلياةوأهدافه د جمرَّ  اإلنسانهل  ؛يف
هل األصل  ؟لقة األوىل اليت خلقه هللا هبار أو ابخل  هل هو خملوق ابلتطوَّ  ؟جسد بال روح

هل  (؟البدائية)األصل فيه التحضر أو عدم التحضر  اإلنسانهل  ؟العلم مفيه اجلهل أ
له طبيعة خمصوصة بني املوجودات أو عبارة عن تطورات خملوق خمصوص  اإلنسان
والذي يتابع اجملاالت الفكرية جيد أّن هذا املوضوع  ،وحنو ذلك من املسائل ؟عشوائية

فهو من أكثر املوضوعات الفكرية  ،اا واختالفً من أكثر املوضوعات الفكرية احتدامً 
 .اإلنساناختالفا ومن أكثرها أتثريا يف حياة 
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  النظام  ؛يفُالوجودُوالعالقةُبينهاُاإلنسانبةُحلياةُنظمةُاملرت ُِطبيعةُاأل :الرابعاملوضوع
وغريها من  ،والفكري واملعريف والطيبوالثقايف ي واالجتماعي دالسياسي واالقتصا

وما  ؟ي غرض تقوموأل ؟ساس تقومأي أ ىوعل ؟ما هي طبيعتها ،نظمة الكثريةاأل
 .علم الفكرها شه كلها يناقذه ؟العالقة بينها

 ُاجملتمعاتُ :املوضوع اخلامس ُوخصائصهااإلنسانطبيعة  ىا املوضوع علذاملراد هب ؛ية
خالقها أبط ضصول الكلية اليت توما هي األ ؟ه اجملتمعاتذي مبادئ تقوم هأ

هل  ؟حكام الفاعلة يف تلك اجملتمعاتوما هي املعايري اليت تقوم عليها األ ؟وتصرفاهتا
سئلة الكثرية غريها من األو  ؟م احلق الوجوديأية اإلنسانم مطلق أم املساواة أهو العدل 
 .يةاإلنساناجملتمعات طبيعة اليت تتعلق ب

 م غري أهل املعرفة ممكنة  ؛يةُوعالقتهاُابحلياةاإلنسانطبيعةُاملعرفةُ س:املوضوع الساد
فيها ما هي اجملاالت اليت ختوض  ؟صول اليت تعتمد عليها املعرفةما هي األ ؟ممكنة
 .وغريها من املسائل ؟اهب اليت نشأت يف نظرية املعرفةذامل ما هي ؟املعرفة

 إىل اإلنسانتؤثر املعرفة يف نظرة كيف   :ا من املسائل اليت تتعلق ابملوضوع السادسيضً أ
ا املوضوع حيصل تداخل بني ذيعين هنا يف ه ،ا املوضوع له عالقة ابلفلسفةذه ؟الوجود

ن كان علم الفكر له اختصاصات من جهة إو  هذا املوضوع، يف الفلسفة وعلم الفكر
ة ليَّ الواقع وليس من جهة مسائلها النظرية التأم   ىثرها علأاملعرفة من جهة  إىلنه ينظر أ

 .اليت يهتم هبا علم الفلسفة



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُالعمرييد.ُسلطانُُ(1)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[20ُ–ُ45ُ] 
 

 ؛واقعنا الفكري املوجود ىن حتكموا علأولكم  ،اليت يبحثها علم الفكر اتهم املوضوعأه ذه اذً إ
زعم أ ؟!اثنوية ال تدخل يف عمق الفكر ىخر أيهتم مبوضوعات  أم ات؟ه املوضوعذهل يهتم هب

ي حنن ذن كل البعد عن البناء الفكري الو ننا بعيدألك ذونكتشف ب ،ن اجلواب هو الثاينأ
 .اذه ىدلة علأ ةستأيت ثالث، و نتحدث فيه

  



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُالعمرييد.ُسلطانُُ(1)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[21ُ–ُ45ُ] 
 

 ُطبيعةُعلمُالفكرُ:املسألةُاخلامسة
صول أم هو علم شرعي وله ألي حمض ث عنه علم عقلي جترييب أتم  نتحدَّ ي ذهل علم الفكر ال

ا نه عبارة عمَّ أ ،لين علم الفكر هو علم عقلي أتم  أا هناك تصور مشتهر جدً  ؟شرعية وغريها
 ،ا تصور شائعذوه ،ا التعريفذف علم الفكر هبرّ  قد ع   بل ، من التأمالتاإلنسايننتجه العقل ي  

 ،و جمال الفكر علم شرعي عقلي جترييبأعلم الفكر  نَّ أوالصحيح  ،حمض أومع شيوعه فهو خط
نتج لنا ه املواد فيما بينها فت  ذختتلط ه ،ةة ومادة جتريبيَّ ة ومادة عقليَّ شرعيَّ  مادة ىفهو يعتمد عل

 .سيايت معنا كما  (سالميالفكر اإل) ىا يسمفكرً 

 .جتريبية هوبعض مسائل ة،عقلي وبعض مسائله ،شرعية بعض مسائله ؛ةومسائل الفكر متفاوت
ه من ذه ؟خبلق هللا أمنتج ابلصدفة  اإلنسانهل  ؛اإلنسانصل أ :من مسائل الفكر الشرعية

ننا لدينا نصوص شرعية يف أل ،ولكنها مسألة فكرية شرعية ،بحث يف جمال الفكراملسائل اليت ت  
بحث يف جمال ه من املسائل اليت ت  ذه ،يف احلياة اإلنسانهدف  :ايضً أمنها  .ه املسألةذه

لم الفكر ليس فع   ،مسألة شرعية فكرية ؟م مسألة شرعيةأه مسألة عقلية حمضة ذهل ه ،الفكر
املواد الفكرية كما سيايت معنا  ىبل هناك مواد شرعية كثرية تسم ،ا عن املواد الشرعيةخارجً 

 .الصورة انوضحين مثالني كران اآلذ و  ،لكذ ىالتمثيل عل

فبعض مسائل الفكر قطعية يف ؛ لفكر متفاوتة من جهة القطع والظنن مسائل اأقول أبل قد 
قها ابلشريعة ال ختتلف فمسائل الفكر يف تعل   ،وبعض مسائل الفكر ظنية يف الشريعة ،الشريعة

بعض مسائل الفكر  ىفنصوص الشريعة تدل عل ،قها ابلشريعةوالعقيدة يف تعل   هعن مسائل الفق
 فمسائل الفكر بعضها قطعي   ،بعض مسائل الفكر ابلظن ىونصوص الشريعة تدل عل ،ابلقطع



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُالعمرييد.ُسلطانُُ(1)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[22ُ–ُ45ُ] 
 

 ة فهو ضال  عليه فمن خالف يف بعض مسائل الفكر القطعيَّ  ءً وبنا ،اجتهاديّ  وبعضها ظين  
ية وغريها همن خيالف يف املسائل القطعية الفق ثل  م   ثلهم   ،اعن احلق بل قد يكون مبتدعً  خارجٌ 

ن علم الفكر من العلوم املهمة أ -حداثستبق األأن أريد أال  ،ن شاء هللاإكما سيايت معنا -
ال لكن هذا القضية  ،ذن هللا عز جل إبأيتذلك ست ىوالدالئل عل ،سالماجلوهرية يف منظومة اإل

 .ة للعيانتكون واضحة وجليَّ  بد أن

  



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُالعمرييد.ُسلطانُُ(1)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[23ُ–ُ45ُ] 
 

 ُرتعريفُاملفكُ ُ:لةُالسادسةأاملس
من هو  ،رفكّ امل إىل تعريفن ننتقل اآل ،ومن تعريف علم الفكر ،الفكرانتهينا من تعريف 

 ؟املفكر

بناًء على تعريف الفكر وتعريف علم الفكر:  ،ةقبني املسائل الساب اترابطً  أن هناكتالحظون 
ُُواملفكُ  ُالشخصُالذيُميلكُرؤية ُهو ُتتعلُ حكامًُأر ُواجملتمعا ُللحياة ُالشامل ُ،قُابلتصور
 .لتحقيقُاالنسجامُالواقعيُبنيُمكوانتُاحلياةُىويسع

وليس هو الشخص الذي لديه رؤية حول قضية من  ،ا واسع املعرفةليس شخصً  إًذافاملفكر 
هو جمال و ص فيه منا هو الذي ميلك رؤية شاملة جملاله الذي ختصَّ إو  ،القضااي الواقعية فقط

وليس هو  ،الفقيه ليس هو الشخص الذي يعرف معلومات عن الفقه نَّ أفكما  ،ةاون احليؤ ش
واسع مبسائل  ملامٌ إمنا هو الشخص الذي لديه إو  ،الشخص الذي يعرف مسائل قليلة عن الفقه

وليس هو  ،ر ليس هو الشخص الذي يعرف معلومات عن الواقعفكذلك املفكّ  ؛الفقه
منا هو الشخص الذي ميلك رؤية وإ ،الشخص الذي يعرف معلومات عن بعض مسائل الواقع

 .ق ابلتصور الشامل للحياة واجملتمعا تتعلَّ حكامً أو 

ر عبارة عن املفكّ  اذً إ ،انسمعه كثريً وعمَّا هو مطروح  اث عن مفهوم خمتلف عمَّ حنن نتحدَّ 
هذا هو  ،ق ابلعموماتفكار تتعلَّ أو أفكار مبعثرة أوليس عبارة عن  ،ومةظعبارة عن من ،تراكم

 .فكراملتعريف 



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُالعمرييد.ُسلطانُُ(1)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[24ُ–ُ45ُ] 
 

رات صو  ن التَّ أ متىنأ ،ومن تعريف املفكر ،ومن تعريف علم الفكر ،ن من تعريف الفكرانتهينا اآل
 ..ماذا من املوضوعات ىعلم قبلون  أننان ونعرف اآل ،ةن واضحة وجليّ اآل

  



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُالعمرييد.ُسلطانُُ(1)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[25ُ–ُ45ُ] 
 

 ُرعالقاتُالفكرُواملفكُ ُ:لةُالسابعةأاملس
 ،ذكر مع الفكر واملفكرا ما ت  اليت دائمً لة هي البحث يف بعض املصطلحات أذه املساملقصود هب

ن نذكر هذه العالقات ومنيز أفنريد  ،ةعالقة وجوديَّ  وأة كريَّ ذ  عالقة  ،هلا عالقة ابلكفر واملفكر
 .بينها وبني الفكر واملفكر

 :ذكرا ت  ساسية دائمً أهناك ثالث عالقات 

 .املثقف :وىلالعالقةُاأل -

هل هي  .وحنو ذلك ،علم الثقافة وعلم الفكر ،املفكر واملثقف ،عين دائما نقول الثقافة والفكر
كثر أالثقافة من و  ،لتعريف الفكر وتعريف الثقافة هذا راجعٌ  ؟م هي خمتلفةأاحد و  مبعىن

م قدّ نن أوال ميكن  ،اهر تعريفنه يتعسَّ ارسني أبمن الدَّ  ح عددٌ بل قد صرَّ  ،اغموضً  املصطلحات
ُالواسعُ :هي للثقافةا كثر التعريفات شيوعً أولكن من  ،ا للثقافةا مانعً ا جامعً تعريفً  العلم

 .ةوُمنُلديهُعلمُواسعُمبعارفُخمتلفه :فاملثقفعليه  وبناءً  ،ابملعارفُاملختلفة

لديه ن مَّ املثقف عبارة ع ؛؟ ال عالقةفما العالقة بني املفكر واملثقف هذا التعريف ىعل وبناءً 
ُكليةُوتصوراتُُوُفهوُعالٌُُاملفكرماُأ ،معلومات عامة قد تكون مبعثرة عنُُاحكامًُأميلكُرؤية

وحنن يف هذا الدورة نتحدث عن  .بني املثقف واملفكرجًدا فهناك فرق كبري  ،جماالتُخمصوصة
 .ال نتحدث عن املثقفو املفكر 

 . فيه فرق كبرينه فعاًل أل ؛ق بني اجملالنين نفرّ أ ا ابتداءً من املهم جدً  اذً إ



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُالعمرييد.ُسلطانُُ(1)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[26ُ–ُ45ُ] 
 

 .العالُُِ:العالقةُالثانية -

ر من ذا عامل من علماء املسلمني وهذا مفكّ هقال في   ؛ن بني العامل واملفكرقارَ ا ما ي  ا كثريً ا كثريً كثريً 
 ،بل املفكر عامل ؛لة غري دقيقةابَ وهذه املقَ  ،بني العامل وبني املفكر لابَ قَ في    ،ري املسلمنيمفكّ 

املسلمني من  ءة ما لعلمامر له من احل   ،املفكر عامل من علماء املسلمني ،اوالعامل قد يكون مفكرً 
ريعة ابلنحو وخيدم علم الش بدع فيهحو وي  ص يف النَّ ن الشخص الذي يتخصَّ أفكما  ،احلرمة
ويقدم تصورات  ون احلياةؤ كذلك الشخص الذي يتخصص يف شف ة،ا وله قدسيَّ مً  عال ىيسم
 ية هو عاملمسالالرؤية اإل ىعل حتقيق االنسجام بني مكوانت احلياة بناءً  ىكلية تساعد عل  ىورؤ 

 .من علماء املسلمني له ما لعلماء املسلمني من القدسية

من الفقهاء اشتغل ابلفقه  ن كان لدينا فقيهٌ إف ،وكذلك بعض العلماء قد يكونون مفكرين
ق برامج حياتية حتقّ  إىلقهية حتويل هذه القضااي الفو مث اشتغل بقضااي الفكر  ،ختصص فيهو 

من كبار الفقهاء  فقيهٌ  -رمحه هللا-فابن تيمية  ،رن احلياة فهو فقيه ومفكّ ؤو االنسجام بني ش
 ،ابن حزم فقيه من كبار الفقهاء ومفكر من كبار املفكرين ،مفكر من كبار املفكرينهو أيًضا و 

م هناك فقهاء مل نع. كوانت احلياةمق بتحقيق االنسجام بني ا تتعلَّ فكارً أو  ىم رؤ نه قدَّ أل ؟ملاذا
ا وليس فقيهً  ىفهذا يسم ،يعين اجلوانب احلياتية املتعلقة ابلفقه ،الفكرية بيشتغلوا ابجلوان

 .امفكرً 

بل  ،هذه مقابلة غري دقيقة -عامل شرعي ومفكر شرعي-فكر ن املقابلة بني العامل واملأفاملقصود 
 .ولكن هذا عامل فقيه وهذا عامل مفكر ،يعةالكل من علماء الشر 



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُالعمرييد.ُسلطانُُ(1)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[27ُ–ُ45ُ] 
 

ن و هناك مفكر بل  ،ا عصراين املفكر ليس شخصً أهمة هلذا الكالم الذي ذكرانه من النتائج امل
ض عن املفكرين عر  املفكرين املعاصرين وي   ىا يركز علا منَّ ن كثريً أا يضً أمشكلتنا حنن  ،قدماء

نستخرج منه اجلوانب الفكرية و رج اترخينا وخن   إىلن نذهب أجيب علينا وينبغي علينا  ؛القدماء
 .كثرهاأوما  ،اجملتمعاملتعلقة ابلوجود و  ،م املتعلقة ابحلياةه  ؤاربز ر ن  و  ،املفكرين فيه والعلماء

و نذهب أيت للمعاصرين ا وأنكثر علمً أا و كثر حتريرً الذين هم أ ننا نرتك هؤالء القدماءأمشكلتنا 
 .ونشتغل برتاثهمفكارهم أوننقل أخرى مم إىل أ

[ تفضيل النشأتني]وكتابه  ،[م الشريعةمكار إىل  ريعةالذَّ ]اين يف كتابه هصف الراغب األيعين مثاًل 
 .ياإلسالم كرهذان الكتاابن من أعظم كتب الف

ق مت رؤى كثرية تتعلَّ ألهنا قدَّ  ؛ياإلسالم كرمن أعظم كتب الف يللماورد [الديندنيا و أدب ال]
 ا.كبري فيه  رٍ دْ نسجام بني قَ حتقيق االكيفية بطبيعة احلياة و 

 ..()غري واضحطالبُيسألُسؤاالًُ

ُالشيخ  يعين ض،تعار يف  ما، إىل آخره ،امفكرً  ،امفسرً  ،افقيهً  ،ايً : ممكن يكون أشعر جييب
من هذه اجلهة و  ،من هذه اجلهة فقيهو  ،يمن هذه اجلهة أشعر  ؛جماالت احلكم عليه خمتلفة

 .بني اجملاالت هناك تعارضليس  ،مفكر
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ُ[28ُ–ُ45ُ] 
 

ُ.:ُالفيلسوفالعالقةُالثالثة -

 ر والفيلسوف؟ما العالقة بني املفكّ 

املشكلة أن الفيلسوف مأخوذة من  ،تعريف الفيلسوفر و راجع إىل تعريف املفكّ  اهذا أيضً 
 ن مائيتر هلا أكثر مك  ذ  ، فال ميكن أن تعرَّ اليت  الفلسفة من املصطلحات الغامضةو  ،(الفلسفة)

 ..ر تعريف الفلسفةح أبنه يتعذَّ ارسني صرَّ كثري من الدَّ و  ،كلها عليه مأخذو  ،تعريف

 ..()غري واضحطالبُيسألُسؤاالًُ

لكن ليس  ،ميكن أن ندرك بعض اخلواص؛ التعريف غري إدراك اخلواص ،: نعمجييبُالشيخ
اجلامع التعريف يف  حديثنا اآلنو  ،لكن تقدمي تعريف جامع مانع هذا مشكل، اخلواص الكلية

 .املانع

ُُ:الفلسفةتعريف يف  لكن ميكن أن يقالو  ُالتأمُ هي ُُيلالنظر ُواملعرفةُيف ُالوجود شأن
 ،ا فقطأتمليً  األن الفكر ليس نظرً  ؛بناًء على هذا التعريف فالفلسفة غري الفكرو  ،األخالقُو
 .زايدةاملفكر فيلسوف و  ،فاملفكر غري الفيلسوف، يواقع يتطبيق ينظر أتمل إمنا هوو 

 يالتأصيل يبني اجلانب النظر  ،الفكر جيمع بني األمرينو  ،يب اجلانب النظر الفلسفة تغلّ   اإذً 
 .ةبني تقدمي الربامج العمليَّ و  ،يقعيدالتَّ 

أننا و  ،جليةو  بصورة واضحة يمن خالل هذه األفكار يبدو أن تعريف الفكر اآلن أخذ ينجل
 أسعى إليهااليت  جنالء من أهم املقاصدهذا االو . د اخلواصحمدَّ د املعامل و نتحدث عن مفهوم حمدَّ 
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مفهوم ضبابية مفهوم الفكر و هي و  ،واقعنايف  امن مشكلة كبرية جدً  إننا نعاين؛ هذه الدورةيف 
 ،ليست من الفكرهي الفكر و يف  فدخلت مسائل كثرية ،هلذا اختلطت املسائلو  ،املفكر

أن  افمن املهم جدً  ،من الفكرهي الفكر و مسائل كثرية على أهنا ليست من يف  ل أانستدخَّ و 
أن حيرر مفهوم الفكر  ؛هذا من أول واجباته يبل البناء الفكر ، هذه الدورةيف  ر هذه القضيةحنرّ 

 .ذاته
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 ُلةُالثامنة:ُمفهومُالبناءُالفكرياملسأ
 الفكريناء علينا تعريف الب يقبو  تعريف املفكرو  يف علم الفكرتعر و  انتهينا من تعريف الفكر
 ؟بناًء على التعريفات السابقة يفما هو البناء الفكر  ،الذى هو موضوع دورتنا

 :بناًء على التوضيحات السابقة يقوم على ركنني أساسيني يالبناء الفكر مفهوم 

 ُتكوينُالعقولُاليت ُلتأسيسُنظرةُشاملةُُالركنُاألول: ُكافية ُقدرةُأتصيلية لديها
 .بنيُكلُمكوانتُاحلياةُاالنسجامحتقيقُُوُ،اجملتمعُوُللحياة

ة تصلح لتأسيس النظرة مفكرين لديهم رؤية أتصيلية تقعيديَّ و  ارج أشخاصً : أن خن  الركن األول اإذً 
 ية.اإلنسانبني مكوانت احلياة  االنسجامحتقيق و  ،اجملتمعو  الشاملة للحياة

ُ..()غريُواضحُطالبُيسألُسؤاالًُ

لكنه علم من  ،-ما فهمت سؤالك ،يال أدر -هو علم من العلوم  جرييب: العلم التَّ يردُالشيخ
 أيَّ ليس و  السبيل إىل تكوين هذا العقل هو علم الفكرو  ،غريهاو  ق ابلعلوم التجريبيةالعلوم يتحقَّ 

 جماالت خمصوصةألهنم  ،علم العقيدة ال يوصل إىل هذاو  ،ل إىل هذاوص  ال ي   الفقهيالعلم  ،علم
 .أهداف خمصوصةو 

 ُتعميقُالعلمُهباُُوُالوجودُوُاحلياةُوُاضجُعنُاجملتمعرُالنُ صوُ :ُأتسيسُالتُ الثاينالركن
ُ.لدىُالناس
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يف  إمنا املفكرون يسعون إىل أتسيسهو  ،عقول املفكرينيف  هذا العلم املراد به أن الفكر ال يبقى
 فالفكر بناء  ، علم الفكريف  احلركيو  يعو الدَّ  الركنفهذا ، املسلمنيعقول يف و  ،عقول اجملتمع

 .الواقعيف  إىل حتقيقها يٌ سع اأيضً و  ،رات عن احلياةتصو  و  برامج
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 ُملوقفُمنُعلمُالفكرُأوُعلمُاحلياة:ُااملسألةُالتاسعة
ب جيب على األمة أن تنتد   كر هو علم من العلوم الشرعية اليت: أن علم الفخالصة املوقف
فكما أن  ي؛واجب كفائيف  رةمه فاألمة مقصّ تعل  يف  ب طائفةفإن مل تنتد   ،مهمنها طائفة لتعل  

فكذلك علم الفكر علم  ؛بد من تعلمه على طائفة من األمة الفقه علم من العلوم الشرعية ال
املسلمني يف  بد أن يكون الاليت  كما أن النحو علم من العلوم الشرعيةو  ،من العلوم الشرعية

 املسلمني علماءٌ يف  أن يكون بدَّ  ال من العلوم الشرعية اليت فكذلك علم الفكر علمٌ  ،علماء به
 .تعلم علم العقيدة أو الفقه أو النحو أو غريهايف  تفريط فيه فهو كالتفريط يأو  ،به

بناًء على ف ،علم الفكر بناًء على تعريفنا له ،بد أن ندركها الاليت  هذه النتيجة من أهم النتائج
  فرضٌ  ،األمةعموم واجب على  يشرع ل أن علم الفكر علمٌ رانه يتحصَّ قرَّ  يالذ تعريفال

 سمٌ إمنا هو ق  و  ،ا للعلوم الشرعيةيمً فالفكر ليس قس   -نتيجة مهمةهي و -بناًء عليه و  ي.كفائ
إمنا يقال أن العلوم الشرعية تنقسم و  ،العلوم الفكريةو  ل بني العلوم الشرعيةقابَ ال ي   يعين، منها

 .منها علم الفكرو  إىل فروع

يف  يقال أنت متخصص ،هلا إحياءات غري جيدةاليت  منه ندرك أن اخلطاابت الكثرية املوجودةو 
 األنه يوصل رسالة أن الفكر ليس علمً  ؛هذا اإلطالق خطأ علم الفكر؟يف  أم علم الشريعة

 .فال يصح أن يقال هذا ،الفكر من العلوم الشرعيةو  ،اشرعيً 

ألننا  ،اجلامعة تتعلق بعلم الفكريف  اقيم أقسامً علينا أن ن   يمن النتائج املهمة أنه جيب أو ينبغ
بد أن  فال ،الشريعةيف  واجبة علينا ااجلامعة للعلوم الشرعية ابعتبارها أمورً يف  اإذا أقمنا أقسامً 
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علم )اآلن أستخدم مصطلح  أان ،(علم احلياة)أو  (علم الفكر)اجلامعة يسمى يف  انقيم قسمً 
قام هذا بد أن ي   فال ( أجود،علم احلياة)بل  ،عنه ابل أان لست راضيً  ،ارجدَّ بناًء على ال (الفكر

 .سمالق  

 ،علم الفكر معهايف  بد أن تقام دورات العلوم الشرعية فاليف  املساجديف  كما تقام دوراتو 
فنكون  مل ندخله فيهاو  أغفلنا علم الفقه مثاًل و  فإذا أقمنا دورة ،ألنه علم من العلوم الشرعية

سنكون مذمومني ألننا دخل فيها علم الفكر مل ن  و  فكذلك إذا أقمنا دورة ،بذلك مذمومني
 .علم من العلوم الشرعيةيف  فرطنا

كل ذلك بعد تعريفنا لعلم الفكر بعد أن و  ،ة للعيانجليَّ و  حنن أمام حقيقة شرعية واضحةإًذا 
 . مواقفنايف  رها فسنكون متناقضنيفهذه نتيجة ضرورية إن مل نقرّ  ،سبقتاليت  رانه ابلصورةحرَّ 

 

ن أو  ،منا هو قسم منهاإا للعلوم الشرعية و علم الفكر ليس قسيمً أن فنا عند قضية طيب توقَّ 
 .ا هو عامل من علماء الشريعةمنإو  ،ال للعامل الشرعيقاب  املفكر ليس م  

 :ذا املوقف خيالفه صنفان من الناسه

 .ا لهد يف كالمه ذمً ورمبا ير  مهية الفكر أل من من يقلّ  :ولالصنفُاأل

 :دلةأثالثة  ىوالذين سلكوا هذا املسلك اعتمدوا عل
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ونتيجة من نتائج العقل  ،مل احملضأالت ىالفكر علم عقلي مبين علن علم أ :ولالدليلُاأل
ن أال يصح  :عليه بناء وافقال ر،املفكّ  هناك نصوص شرعية يعتمد عليها توليس ،اإلنساين

 .الشريعة علوم إىلننسب هذا 

 ،فعلم الفكر فيه مادة شرعية كبرية ؛ر انقصتصو   ىعل نه مبين  ولكن هذا الدليل غري صحيح أل
وكل النصوص اليت تتعلق مبقصد وجود  ،اإلنسانفكل النصوص اليت تتعلق بطبيعة خلق 

نظمة وكل النصوص اليت تتعلق ابأل ،داب واالخالقوكل النصوص اليت تتعلق ابآل ،اإلنسان
 .ون شرعي فكري كبريز ا خمنيفلد ،كلها داخله يف علم الفكر،  االجتماعية والسياسية وغريها

نتجه املفكرون املعاصرون من فكر فوجد نصوص أ مافينظر  ظراالنَّ  أنَّ االستدالل  ب هلذاوج  م   ال
ليس   مرولكن األ ،ق ابلفكرنه ال توجد نصوص شرعية تتعلَّ أفظن  ،و قليلةأالشريعة فيه منعدمة 

وإمنا  ،على واقعه فواقعه مرير جدا ال حنكم عليه بناءً  ذا أردان أن حنكم على الفكرإف ؛كذلك
                                                     .الدليل األول غري صحيح اذً إ .ن يكونأينبغي  ره وبناء على ماحنكم بناء على تصو  

 .ئمة السلف والعلماء املتقدمنيأن هذا العلم غري معروف عند أ :الدليلُالثاين

 نعم ؟نه غري معروف ابسهأ ؟ماذا تقصد بغري معروف: قالنه ي  إف ؛وهذا الدليل غري صحيح
 غري دقيق وغري نه اسم أصاًل أوحنن قلنا  ،وهذا االسم حادث ،غري معروف ابسه ،صحيح
بل هناك علم به  ؛مسائله فهذا غري صحيحنه غري معروف يف أن كنت تقصد إو  .مناسب

كابن تيمية وابن القيم ن  و اء املفكر هالفق ،ومعرفة كبرية جدا خاصة يف كتب العلماء املفكرين
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ُصفهاين واملاوردي وغريهم كثريوابن حزم والراغب األ املادة الفكرية موجودة ولكنها تسمى ،
            .ابسم غري اسم الفكر

ب طر يتسبَّ نه علم خ  أ :رون منهو املنفّ أ رون من علم الفكربه احملذّ  الذي استدلَّ  الدليلُالثالث
 .ةيف احنراف الكثري من الشباب عن اجلادَّ 

 م على الفكر بناءً كَ نه حَ أعلى مقدمة خاطئة وهي  مبين   ألنه ؛وهذا االستدالل غري صحيح
بل هو واقع  ،اواقعه ليس جيدً  -سالمي خاصةاإل-ن ن الفكر اآلأوحنن نقول  ،على الواقع

ضرر بكثري من الشباب  إىلنه رمبا يؤدي أوصحيح  ،سالمين يف الفكر اإلو حنن متخلف، مرير
فيتأثر  و غريهاأ اثيّ دَ احلَ  و الفكرأ لماينّ الع   الفكرشهرة هو ال ىي يلقذو الأن املشتهر أل

 .واقع علم الفكر إىلعلم الفكر لكن راجعة  إىلفاملشكلة ليست راجعة  الشباب،

ره ومنطلقاته تصو   ىعل منا بناءً إواقعه و  ىعل علم الفكر ال حنكم بناءً  ىن حنكم علأردان أا ذإو 
ه مّ  ذ ىفقون علي حنن كلنا متَّ ذواقعنا ال ىعل بناءً  الفكر ىعل ليل حكمٌ ا الدَّ ذوه ،ةالكليَّ 

 .ص منهخل  ووجوب التَّ 

 .رون منهعلم الفكر واملنفّ  رون منذّ اعتمد عليها احمل دلة اليتبرز األأه ذه

ُفوقُمنزلته :الثايناملوقفُ ُوجيعله ُالفكر ُيفُعلم فهناك اجتاه جيعل علم الفكر هو ، يغلو
لك قول ذ ىعل األمثلةومن  ،سالمية مما هي فيهاإل ةمص لألوهو العلم املخلّ  ،وجب العلومأ

و من أوهلم أوهو من  ،مفكر جزائري، سالم الكبارري اإلوهو من مفكّ  ،مالك بن نيب
يعين مشكلة -ن مشكلة كل شعب هي يف جوهرها مشكلة حضارته إ: "يقول ،طيهممتوسّ 
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ية وما مل اإلنسانحداث األ إىلو حيل مشكلته ما مل يرتفع أن يفهم أوال ميكن لشعب  ،-فكره
احلقيقية يف كل ن املشكلة أا يقول ذً إ "،و هتدمهاأاحلضارة  ق يف فهم العوامل اليت تبينيتعمَّ 

ويف  ،بل مشكلة الشعوب يف حضارهتا ؛لكذا ليس كذن هأمع  ،الشعوب هي يف حضارهتا
 .ولكنها ليست هي املشكلة الوحيدة ،هي مشكلة من املشاكل ،دينها ويف غريها من اجملاالت

اخلروج من األزمة ومن املشاكل ومن التخلف يكون  وأن ،وكذلك اخلروج ال يكون مبجرد الفكر
الفقه والعقيدة علم  ،اجملاالت األخرى الشرعية األخرى ،ابلعلوم األخرىويكون  ،ابلعلم والفكر

 .وغريها من العلوم

 .الفكر فوق منزلته اليت هو عليها عطياملقصود : أن هذه املقولة توصل رسالة ت  
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 ُ؟الفكرُعلمُعصريُ :ُهلُعلمُسألةُالعاشرةامل
 ؟ هل علم الفكر علم عصرّي يعين حَدَث يف عصران فقط

َد من حيث اللقب واالقالاجلواب على هذا العنوان ي   ألن  ؛هو علٌم عصريّ  : نعمسم: إن ق ص 
َد من حيث املضمون فهو ليس علمً  ،منيهذا اللقب هبذا املعىن غري موجود عند املتقدّ   اوإن ق ص 

 .صرايً ع

 بعض مسائل ،ث: قسم قدمي وقسم حاد  سمانعلم الفكر من حيث املضمون ق   :وإمنا نقول
 ،اإلنسانفهناك مسائل فيما يتعلق بطبيعة وجود ؛ الفكر قدمية وبعض مسائل الفكر حادثة

والقيم واملبادئ اليت يلتزم  ،وطبيعة األخالق اليت يعتمد عليها ،ووظيفته يف الوجود ،وأصل نشأته
 .اث فيها علماء اإلسالم كثريً مية حتدَّ هذه موضوعات قد ،اهب

: بطبيعة فيما يتعلق مثاًل  ،ها علماء اإلسالمفيث ولكن هناك موضوعات فكرية حادثة مل يتحدَّ 
هذه  ،وطبيعة النظر فيه ،مثاًل  يالنظام الدميقراط ،يطبيعة النظام السياس ،احلضارة الغربية العالقة

 .نو السابقرية مل يتحدث فيه العلماء موضوعات عص

 ومن ،يمن حيث اللقب هو عصر  ؛فيه من التفصيل بدَّ  ب عليه الللجواذا هذا السؤال إ
 .ىل قسمنيإحيث املضمون هو ينقسم 
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 ُالنصوصُالشرعيةيفُُي:ُاملخزونُالفكُرديةُعشرااملسألةُاحل
تتعلق اليت  فكل النصوص ،اإلسالميالنصوص الشرعية وىف الرتاث يف  كبري  يهناك خمزون فكر 

ومببادئ  اإلنسان وأبخالق اإلنسانوهبدف  اإلنسانكما ذكران وبوظيفة   اإلنسانخبلق 
قسام ق بطبيعة الوجود وأبتتعلَّ اليت  وكل النصوص ،هذه كلها موضوعات فكرية ،اإلنسان

 واليتتتعلق ابملعرفة ومصادر املعرفة اليت  وكل النصوص ،نصوص فكريةهي  الوجود وحنو ذلك
كلها نصوص فكرية ، يعىن قول   -هللا إبذنقاء القادم لاليف  معنا سيأيتكما -شارات إفيها 
ىل املنهج إيؤسس  ألنه ير هذا نص فك (ونُدنياكمُؤعلمُبشأنتمُأ: )صلى هللا عليه وسلم النيب

 يا نص فكر يضً أاحلديث، هذا  (سلمأواُمنُاحصُ : )صلى هللا عليه وسلم النيبوقول  ،التجرييب
 .وغريها من النصوص ،حصاءعلى نظام اإليعتمد  ألنه

 .اكرية كثري جدً القضااي الفيف  للنصوص الشرعيفاملخزون 

 خرج متوانً فن   ،ن نقوم جبمعها وترتيبها وتنسيقهاأ هذا العصريف  نو الواجب علينا حنن املسلم
ن أجيب علينا  [حكامحاديث األأيف  بلوغ املرام] -رمحه هللا-خرج ابن حجر أكما   ،فكرية

ىل إبواب و أىل إق هذه النصوص ونقسمها حبيث ننسّ  ،ديث الفكريةاحاأل رجخت  ب طائفة نتد  ن
 فكرايً  ن حنقق بناءً أردان أذا إبد من القيام هبا  الاليت  من الواجبات ألهنا ؛ىل مباحثإو  فصول

 الشرعيمجع املخزون هي اليت  بد من القيام هبذه املهمة فال ، عن غريها مستقاًل سالميً إ
 .القضااي الفكريةيف للنصوص 
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 ،تراثهم من القضااي الفكريةيف  ق مبا طرحه علماء االسالملعفيما يت يا املخزون الرتاثيضً أ
 واالقضااي الفكرية ليسيف  ن الذين حتدثواأل ؛السلفيهنا اوسع من املخزون  الرتاثيواملخزون 

وغريهم هلم كالم   واملاتريديةعلماء السلف فقط امنا هم علماء الكالم من املعتزلة واالشاعرة 
 الدين واصل الدينمثل القضااي الدينية الكربى فيما يتعلق بطبيعة هي  والقضااي الفكرية ،كثري

عليها األشاعرة فاألصول الكالمية اليت يعتمد عليها املعتزلة ويعتمد  ،ةديَّ قَ تذوب فيها الفروق العَ 
فهذه القضية عند كل  ،يف النظر إىل الوجود يف أنه ينقسم إىل غيٍب وشهادة اال تؤثر كثريً 

 .املسلمني

 ،يف القضااي العقدية اأقصد أن األصول الكالمية أو األصول العقدية يذوب أتثريها كثريً  
مثل ما قلنا يف علَم الدين  ،فيمكن أن نستفيد من مجيع املذاهب العقدية يف القضااي الفكرية

 فإنَّ ع لَم الدين تذوب  فيه  القضااي العقدية كثريا.

  



 
ن هُأ س س هُ ُالِفْكِريُ ُالِبَناءُ  ُالعمرييد.ُسلطانُُ(1)ُوقَ َوانِي ْ

ُ

 

ُ[40ُ–ُ45ُ] 
 

 ُأمهيةُعلمُالفكرُعشر:ةُالثانيةُاملسأل
ن اآل ،ثنا إبمجال من غري  أدلةولكن حتدَّ  ،حنن حتدثنا عن أمهية علم الفكر يف الكالم السابق

 .التفصيليةالبناء الفكري ابألدلة نريد أن نثبت أمهية الفكر و 

 :يدل على أمهية الفكر أموٌر َكث ريٌَة م تَ َعدّ َدة

 تَ َعب دايً  اومعىن هذا األمر أن اإلسالم ديٌن ُش  ويل وليس دينً  ؛اإلسالمُةوليُ حتقيقُشُ  :األمر  األول
ق ب عالقة تتعلَّ  امنظومة كبرية جدً  ،، هو دين عمالقق بكل احلياةإمنا هو ديٌن ُش  ويٌل يتعلَّ  ،فقط

ه  وعالقة  اإلنسانبواقعه  وعالقة  اإلنسانب  َرب ّ ه  وعالقة  اإلنسان نس  ، عالقة بنفسه اإلنسانببين ج 
س فاإلسالم جاء ليؤسّ   ،ابملخلوقات اإلنسانابلكون وعالقة  اإلنسانابهلل وعالقة  اإلنسان

وإمنا هدفه  تعريف  الناس  ،قطم فرهباس  بالنَّ  مل يكن هدف اإلسالم تعريفَ  ،منظومًة م َتَكام لة
 احلقَّة. يةاإلنسانتعريفهم بطرق  احلياة املناسبة ليحققوا  ام وأيضً برهب

ُشويل  لكل احلياة، فإذا كان اإلسالم ديًنا ُشولي ا لكل احلياة فعلم الفكر علٌم  فاإلسالم دينٌ 
 .واجٌب، ملاذا؟ ألنه حيقق قدرًا من هذه الشمولية

وهو من أشهر املفكرين اإلسالميني املعاصرين من علماء ، -رمحه هللا-يقول فريد األنصاري 
اإلسالم دين وجودي؛ مبعىن أنه " !،انظروا إىل العبارة "وديّ ج  و   دينٌ اإلسالم " :يقول ،املغرب

 :خلالدةا على األسئلة الوجودية ايبً  منه جم  يف موقع معنيَّ  اإلنسانويضع  ،ا للوجودم تفسريً يقدّ 
 ؟".وملاذا ؟وكيف ؟وإىل أين ؟من أين
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ألنه حيقق هذا  ؛فعلم  الفكر واجٌب من الواجبات ،إذا كان اإلسالم ديًنا وجوداي  هبذا املعىن
 .املعىن الوجودي

حتقيقُمقصٍدُمنُمقاصدُالشريعةُواليتُهيُاحلياةُ :األمر الثاين مما يدل  على أمهية الفكر
 اإلنسانبربه، جاء إلصالح عالقة  اإلنسانفاإلسالم كما أنه جاء إلصالح عالقة  ؛الرشيدة

ية اإلنسانق فيه قيم ا، حبيث تتحقَّ مً  مكرَّ ن يعيش فيه إنساانً أل بواقعه، وإنشاء واقع يصلح
 ى.الكرب 

وأنتم تعلمون ضرورات  د،احاإلسالم جاء لتحقيق هذا وهذا، وليس لتحقيق غرض و  اإذً 
ثالث ضرورات من ، سب( والنفس)النَّ  سلاخلمسة: حفظ الدين والعقل واملال والنَّ اإلسالم 

هذه هلا تعل ق ابلواقع  حفظ النسل والنفس واملال،  ،ق ابلواقعهذه الضرورات واقعية، هلا تعل  
 .وهذا يدّل على أن اإلسالم جاء لتحقيق الواقع واحلياة الرشيدة املهمةكبري، 

فإن اإلسالم حضارة أعطت : "يقول يف كلمة موجزة [،اإلنسانإنسانية ]يقول مارسيل يف كتابه 
ا من احلقائق األولية اليت مت عددً دت بدقة مكانه يف اجملتمع، وقدَّ وحدَّ  ،ا للفردا خاصً مفهومً 

يف كما أن هذه احلضارة مل تقدم فقط مسامهتها التارخيية اخلاصة   ،حتكم العالقة بني الشعوب
على تقدمي حلول للمشاكل الرئيسية لألفراد  -راهتاربّ  وهلا م  - االثقافة العاملية ولكنها تؤكد أيضً 

 ".ثري االضطراابت يف العامل املعاصرواجملتمعات واملشاكل الدولية اليت ت  

هذا رجل نصراين يعرتف لإلسالم هبذه اخلاصية وأنه دين ُشويّل ودين يريد أن حيقق حياة 
 .ي وصل لذلك هو البناء الفكري الراشد ومن أقوى ما .الراشد اإلنسانناسب حياة خمصوصة ت
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فنتيجة لشمولية اإلسالم، أن  ؛اهلويةُاإلسالميةُحتقيقُالتمي زُاإلسالميُأيُْ :األمر الثالث
ز املسلم يف ذاته عن ا اإلسالم قصد أن مييّ اإلسالم قصد إىل أن يستوعب حياة املسلمني، أيضً 

ز اجملتمع املسلم عن غريه من اجملتمعات، ألهنا رؤية ُشولية ال ميكن أن ختتلط بغريها، ومييّ غريه، 
 .ق الشموليةإذا اختلطت بغريها ال تتحقَّ ف

اهلوية دليالن:  هز وعلى هذمي  ومن أقوى األدلة اليت تدل على حفاظ اإلسالم على هذا التَّ 
وية حتقيق اهل ،حتقيق التمي ز من رسائلها الفكريةالء والرباء فعقيدة الو  ؛عقيدةُالوالءُوالرباء

 .اإلسالمية

ا من رسائله الفكرية حتقيق يضً أفتحرمي التشبه ابلكفار  ،هُابلكفارشبُ حترميُالتُ ُ:والدليل الثاين
 .وحتقيق التميز االسالمي ،سالميةاهلوية اإل

 .سالميةوفكرة اهلوية اإل ،سالميظهران بقوة فكرة التميز اإلفهذان الدليالن ي  

بل هو شامل لكل  ،فقط ابألخالقا وليس خاصً  ،ا ابلعقائدسالمي ليس خاصً فالتميز اإل
التميز  ،الوجود إىلالتميز يف النظر  ؛سالمية شاملة لكل مظاهر احلياةاهلوية اإل ،مظاهر احلياة

التميز يف شكل البنيان والعمارة  ،يف امللبس واملطعم واملشرب التميز ،يف املصطلحات ومعانيها
ايم ازدهارها متميزة يف كل هذه أسالم كانت حضارة اإل  ،وشكل احلدائق واملنتزهات وغريها

يف طريقة  حىت ،يف طريقة الفن والرسومات حىت ،يف املنتزهات حىتو يف احلدائق  مور حىتاأل
 .البنيان وكيف يقام
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شكال األ :شيئني ىسالمية كانت عادة تركز علفالرسومات اليت كانت تقام يف احلضارة اإل
ال يف العصور املتأخرة خرجت إوليست فيها رسومات للحيواانت  ،شكال النباتيةاهلندسية واأل
ما العصور املتقدمة كانت الرسومات اليت يعملها أ ،سود وبعض احليواانتلنا بعض األ

 .شكال هندسيةأو أشكال نبااتت أما إ ،املهندسون املسلمون

سالمية هلا هوية خاصة ختتلف عن هوية احلدائق اإل ن احلدائقأوقد ذكر بعض الباحثني 
فاحلدائق  ؛ين للجنةآول استلهام الوصف القر علم األمَ  ال :سالميةومن معامل احلدائق اإل ،ىخر األ
كانوا   ،اكي واجملالس والروائح بطريقة معينةترائك واملشجار واملياه واألكون فيها األتسالمية اإل

و أليت جذور الشجر ابلذهب بل يف بعض احلدائق يف االندلس ط   ،يستلهمون طريقة اجلنة
 .يف طريقة شكل الشجرة سالمية حىتإهوية  ،شجار اجلنةأل استلهامٌ  ؟ملاذا ،صفرابللون األ

 ،سالميف حدائق اإل ةخر رشادية اليت تدعو للتأمل والتذكري ابآلكثرة النصوص اإل  :علم الثاينمَ  ال
 .سالميةإهنا هوية رشادات ألموجودة هذه اإل يف األندلس وغريها

هناك يف  ،و حصول اخلصوصية يف احلديقة العامةأدائق اخلاصة احل ىعل صاحلر  :املعلم الثالث
يعين ما يدل  ،نوع من املنتزهات اخلاصةهناك ايم االزدهار كان أسالمي احلدائق يف العامل اإل

شتهرة جدا وهذه م ،و الرجل تكون له حديقة يف بيتهأ ،ه وعائلتهؤ بناأالرجل و  ،اخلصوصية ىعل
: ندلسحد املهتمني ابحلضارة االسالمية يف األأكي دي يقول جيمس ،الرؤية االسالمية ىعل بناءً 

طلق يراد به القرن اخلامس عشر والسادس عشر املصطلح إذا أ   هذا-نظر عصر النهضة "
 ااعتبار القصر اتبعً  إىلاملسلمون  الَ بينما مَ  ،لة لفن العمارةهنا مكمّ أ ىللحديقة عل ،-امليالدي
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ن هذا أالنص  املقصود هبذا "،اومل يكن التوفيق بني هاتني النظريتني متام املعارضة ممكنً  ،للحديقة
 .يف احلديقة حىت لإلسالمن هناك هوية أاملهتم بقضااي احلضارة اكتشف 

هنا أمم املتحدة فحكموا جاءت جلنة من األ)أردنة(، وهلذا ملا اختلفت تركيا وبلغاراي علي مدينة 
هنا مدينة أفقالوا  ،سالميةإطريقة  وطريقة الفن فيها هنم وجدوا طريقة البنيان فيهاأل ؟ملاذا ،لرتكيا

 .نيان والفنيف الب   سالمية حىتاهلوية اإل ؛تركيا إىلب ذهسالمية تإ

لهُُسالمواإلُ،ولكلُدينُمتيزُخاصُ،نُلكلُدينُهويةإُوُ،نُلكلُحضارةُهويةأفاخلالصةُ
ُ.هويةُولهُمتيزُخاص

العلم احلديث ]ذكر هذا النص يف كتابه  ،ظنأهذا عامل من علماء الكيماء و يقول غستانسيو 
ا فهم وفقً ي نظرة ي  أللعامل  ر كوين  لكل حضارة من احلضارات تصو  : "يقول [،من منظور جديد

حمة بني يف حضارة ما هو الذي حيدد معاملها ويشكل الل   السائد والتصور ،مقيَّ وي   يءهلا كل ش
 :التعبري ن صحَّ إمام حقيقة فلسفية أ حنن إًذا "،لي منهجيتها ويوجه ترتيبهاومي   ،عناصر معارفها

 ألنهم ابجلانب الفكري ن هنتأبد  سالم فالق هوية اإلن حنقّ أردان أذا إف ،لكل حضارة هوية نَّ أ
 .هو الذي يتعلق ابجلانب احلضاري والواقعي والتطبيقي

هناك  (،اهلوية االسالمية)هم املراجع يف هذه القضية مهية الفكر أبأ ىخنتم هذا الدليل الثالث عل
 : مراجع مهمة

 .الفاروقي إلساعيل [احلضارة االسالمية : ]أطلسولاملرجع األ -
 .لراغب السرجاين ؟[قدم املسلمون للعاملماذا : ]والكتاب الثاين -
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الذي  املعىن ،سالمية اليت ختص احلضارةمعامل اهلوية اإلمن  اعددً  اإلنسانيف هذين الكتابني جيد 
 .اقً بدثنا عنه ساحت

 ..ول من الدورةلدينا يف اجلزء األ اهذا م

 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني..
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